
Vinnare av: 

KOMPERDELL är ett företag från Österrike som har funnits i säkerhetsbranschen i 20 år. 

De började i motorcykel-industrin. De har därefter lagt till skidor/snowboard och cykel.  

Nu finns även ridsport i deras sortiment! De har vunnit många priser inom de olika seg-

menten. Inom ridsporten har de vunnit priser på Spoga flertalet gånger. 

De satsar mycket på innovation inom de olika områdena! 

 Komperdells skyddsväst är mycket lätt och flexibel och sitter och otroligt bekvämt!                        

 Ryggskydd som är den säkraste och mest tillförlitliga ryggskyddet  på marknaden! 

 Ballistic Vest är specialdesignad och utvecklad för ryttare som  

föredrar en mycket lätt och tight skyddsväst med skydd över revben och bröstkorg  

och ett ordentligt skydd över ryggraden! 

 Skyddsvästen formar sig perfekt efter kroppen genom sin "sandwichkonstruktion"  

och ger en obegränsad rörelsefrihet! 

 

GOLDEN WINNER  

2017/2018 

1ST PLACE 2012 



Ballistic Vest Unisex 

Rek.pris: 2299 :- 

Komperdell Ballistic Vest.  

 

 Denna skyddsväst är lätt och flexibel och sitter otroligt bekvämt! 

 Kombinerar det bästa ryggskyddet men även skydd över revben och bröstkorg. 

 Specialdesignad och utvecklad för ryttare som föredrar en lätt skyddsväst, men som även  

vill ha ett ordentligt skydd över ryggraden.  

 Den är perfekt som träningsväst för både hobbyryttaren och den professionella ryttaren. 

 Det säkraste och mest tillförlitliga ryggskyddet på marknaden (restenergi endast 4.97 KN).  

 CE-godkänt enligt motorcykelstandard EN 1621-2 med högsta kollisionsresultat.  

Extremt säkert cross 6.0 ryggskydd. 

 Innovativt skyddssystem i materialet Ballistic som bland annat används i skottsäkra västar. 

Ballistic är ett mjukt material som reagera blixtsnabbt och blir hårt vid slag.  

 Kroppsvärmen gör att den formar sig perfekt efter ryggraden.  

 Smidig design som är perfekt att ha på sig under jackan.  

Med blixtlås fram för lättare hantering 

 Obegränsad rörelsefrihet! Västen är ”Slim-fit” och ska sitta tight när man tar den på sig.         

Västen formar sig efter kroppen. 

 Västen är vändbar. 

  Santa Cruz of Scandinavia 

Ballistic Vest Woman 

Rek.pris: 2299 :- 

Ballistic Vest Girl 

Rek.pris: 1099:- 

Ballistic Vest Junior 

Rek.pris: 1099:- 


